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িব াংেকর সহেজ বসা চক বা ইজ অব িয়ং িবজেনেস এ বছর বড় ধরেনর উ িতর আশা করেছ সরকার। বাংলােদশ 
িবিনেয়াগ উ য়ন ক প  (িবডা) জািনেয়েছ, এ বছর বশ িক  সং ার করা হেয়েছ। আগামী অে াবর মােস িব াংক যখন সহেজ 

বসা চক কাশ করেব, তখন বাংলােদেশর অব ান অেনকটাই এিগেয় যােব। এ িবষেয় ধানম ীর বসরকাির িশ  ও িবিনেয়াগ 
উপেদ া সালমান এফ রহমান গত শিনবার এক অ ােন বেলেছন, যসব সং ার হেয়েছ তােত বাংলােদশ এবার ১২৫তম অব ান 
পােব। িব াংেকর পরবত  চেক উ িতর জ  সং ােরর শষ সময় িছল গত ৩০ এি ল। এখন িব াংক সবা হীতােদর ওপর 
জিরপ কের বাংলােদেশর অব ান ক করেব। তাই কাগেজ-কলেম নয়, সং ােরর ফল সবা হীতারা পেলই বাংলােদেশর উ িত 
হেব। িব াংক ২০০৮ সােল য িয়ং িবজেনস িতেবদন কাশ কের, তােত বাংলােদেশর অব ান িছল ১১৫তম। এরপর থেক 
বাংলােদেশর অব ান  পছাে । সবেশষ গত ৩১ অে াবর কািশত িতেবদেন বাংলােদেশর অব ান দ ড়ায় ১৮৯  দেশর 
মে  ১৭৬তম। মাটা দােগ ১০  িভি র ওপর িব াংক িয়ং িবজেনেসর র াি ং কের। এ েলা হেলা বসা র অ েমাদন, 
ভবন িনমােণর অ মিত, িব ৎ–সংেযাগ, স ি  িনব ন, ঋণ াি ,  িবিনেয়াগকারীেদর র া, কর দান, বেদিশক বািণজ , 
ি র বা বায়ন ও দউিলয়া ঘাষণার ি য়া। 



বাংলােদশ সরকার িয়ং িবজেনেস উ িতর জ  িবেশষ উে াগ নয় ২০১৬ সােল। ওই বছেরর ১৯ নেভ র সানারগ ও হােটেল 
সিচবেদর িনেয় এক সভায় বাংলােদশ িবিনেয়াগ উ য়ন ক পে র (িবডা) িনবাহী চয়ার ান কাজী এম আিম ল ইসলাম এ চেক 
২০২১ সােলর মে  বাংলােদশেক ই অ , অথাৎ কমপে  ৯৯তম অব ােন িনেয় আসার লে র কথা জানান। স অ যায়ী কাজ 

 হেলও এখন পয  তমন উ িত হয়িন। যিদও িবডাও আশা করেছ, এ বছর বাংলােদশ ১৩০তম অব ােন যেত পারেব। 

যসব সং ার: িবডা জািনেয়েছ, সহেজ বসা চেক উ িতর জ  বসা  করেত অ েমাদেনর ি য়াগত কাজ করার সময় 
সােড় ১৯ িদন থেক কিমেয় ১১ িদেন আনা হেয়েছ। এ ে  য়ও কমােনা হেয়েছ। কা ািনর নাম অ েমাদন, সনদ দওয়া 
ইত ািদ ে  িফ বা মা ল কমােনা হেয়েছ। ফেল বসা র অ েমাদনগত ি য়ায় েয়র পিরমাণ দ িড়েয়েছ দেশর মাথািপ  
আেয়র ৮ দশিমক ৬ শতাংশ, যা আেগ ২১ শতাংশ িছল। একইভােব বসা র ি য়া ৯  থেক কিমেয় ৭  করা হেয়েছ। 

িবডা আরও জানায়, কারখানা করার জ  িনমাণকােজর অ মিত পেত ২৮১ িদন সময় লাগত। এখন সটা কিমেয় ৭৬ িদেন আনা 
হেয়েছ। অ েমাদেনর ি য়া ১৬  ধাপ থেক কিমেয় ৬ েত আনা হেয়েছ। ফেল এ ে  য় এক  প াগার বা ওয় ারহাউেসর 
িনমােণর মাট েয়র ১ দশিমক ৮ শতাংশ থেক কেম  দশিমক ২ শতাংেশ নেমেছ। 

িব ৎ–সংেযাগ াি র ভাগাি ও কমােনা হেয়েছ। িব ৎ–সংেযাগ পেত ১৪৮ িদন লাগত। এখন সটা কেম ১০৭ িদন লাগেছ। এ 
ে  দীঘ তা এড়ােত ি য়া ৯  থেক কিমেয় ৭  করা হেয়েছ। 

িম িনব েনও সময় এখন কম লাগেছ। জিমর নামজাির বা িমউেটশেনর সময় কেম ৫৬ িদেন নেমেছ। আেগ যা ১০৬ িদন িছল। 
জিমর সীমানা, নকশা ও অ া  ত  িনেয় ইেলক িনক ত ভা ার করা হেয়েছ। 

বেদিশক বািণজ : িবডার দািব, র ািনেত ব ের নিথগত কাজ শষ করেত সময় ১৬৮ ঘ া থেক কিমেয় ৩৬ ঘ া, আমদািনেত 
২১৬ ঘ া থেক ৭২ ঘ ায় নািমেয় আনা হেয়েছ। একই ভােব ব েরর র ািনর ি য়াগত য় ৪০৮ মািকন ডলার থেক কিমেয় 
২০০ ডলাের এবং আমদািনেত য় ৯০০ ডলার থেক ২০০ ডলাের আনা হেয়েছ। 

ঢাকা চ ার অব কমাস অ া  ই াি র (িডিসিসআই) সােবক সভাপিত আ ল কােসম খান বেলন, ‘আমরা যিদ বশ ভােলাভােব 
আগাই, এটা িবেদিশ িবিনেয়াগকারীেদর ইিতবাচক সংেকত দেব। দশীয় িবিনেয়াগকারীেদর আ া বাড়ােব। সং ােরর ে  
সরকােরর ই ার িতফলনও দখা যােব।’ 


